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Varðar: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir

Vegna boðunar undirritaðs á fund umhverfísnefndar vegna frumvarps til laga um breytingu á 
lögum um hollustuhætti og mengunarvamir, 638. mál, 127. löggjafarþings, þann 12. apríl 
2002 vill Oliudreifing ehf. koma eftirfarandi á framfæri um frumvarpið.

Um er að ræða styrkingu á þeim ramma sem gildir um starfsleyfi fyrir starfsemi sem geta haft 
í för með sér mengun og er það nýmæli inn í drögunum að öll starfsemi sem getur haft í för 
með sér mengun skuli hafa gilt starfsleyfi. Áður var það einungis tiltekin starfsemi sem getur 
haft í för með sér mengun sem þurfti slíkt starfsleyfi. Kemur þetta til vegna tilskipana 
Evrópusambandsins og því líklegast fátt við því að gera.

Fellur öll starfsemi sem er sérstaklega listuð í fylgiskjali I undir eftirlit Hollustuvemdar 
Ríkisins en önnur starfsemi undir eftirlit heilbrigðisnefiida.

Að fylgiskjali I óbreyttu myndi eftirlit með olíubirgðastöðvum því falla undir eftirlit 
heilbrigðisnefnda, þar sem þær eru ekki nefndar sérstaklega sem starfsemi sem fellur undir 
eftirlit Hollustuvemdar Ríkisins.

Samkvæmt núverandi skipan eru olíubirgðastöðvar skv reglugerð nr 35/1994 um vamir gegn 
olíumengun frá starfsemi í landi undir eftirliti Hollustuvemdar Ríkisins sem og allar stórar 
áhættur og því eðlilegt að sú skipan haldist áfram, enda felst eftirlit með olíubirgðastöðvum í 
sérhæfðum skoðunum eins og búnaðarskoðunum, þrýstiraunum, botnskoðunum og þykktar- 
mælingum sem krefjast sérfræðiþekkingar, sem óeðlilegt væri að byggja upp hjá hveiju 
heilbrigðiseftirlitssvæði fyrir sig.

Einnig eru olíubirgðastöðvar Oliudreifingar ehf. hluti af landsdekkandi neti félagsins sem 
starfa eftir einni rekstrarhandbók og eitt innra eftirlitskerfi sem hafa þarf eftirlit með og því 
nærtækast að einn aðili hafi eftirlit með því, enda þyrftu öll 10 eftirlitssvæði heilbrigðiseftir- 
litanna að hafa sama eftirlit með sömu kerfum ella. Er því lagt til að rekstur olíubirgðastöðva 
verði bætt í viðauka I í frumvarpinu.

Við setningu áðumefndrar reglugerðar um vamir gegn olíumengun frá starfsemi í landi var sú 
kvöð lögð á eigendur olíubirgðastöðva að mengunarvömum skildi komið í fullkomið horf 
fyrir 31.12.2005 og er 75% þeirrar áætlunar nú lokið. Til einföldunar við starfsleyfisgerð, þar 
sem allar oliubirgðastöðvar munu þá uppfylla sömu skilyrði og til að koma í veg fyrir óþarfa 
óþægindi er nauðsynlegt að ekki verði gerð krafa um að olíubirgðastöðvar hafi starfsleyfi fyrr 
en að loknu því tímabili og er því farið fram á að bætt verði inn ákvæði til bráðabirgða þar 
sem kveðið er á um að aðilar sem ekki hafi áður fallið undir starfsleyfisskyldu skuli hafa aflað 
sér starfsleyfis fyrir 1.1.2006.
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